
 

 

3 GECE 4 GÜN  

ARNAVUTLUK GEZİ PROGRAMI 

 

1.Gün; İSTANBUL- TİRAN- KRUJA-İŞKODRA – TİRAN  

İstanbul  Havalimanı’nda / Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Balkan Tour  kontuarı önünde buluşma,THY/PGS 

tarifeli uçağı ile İstanbul’dan hareket , ............ ‘te ( yerel saat )  Tiran’a  varış. Havalimanı’nda Balkan Tour 

rehberi tarafından karşılanma ve Kruja’ya hareket. (Akçahisar ) Kruja şehir içine girmeden önce Sarı Saltuk 

türbesini ziyaret ediyoruz. Sarı Saltuk’un kimliği ve balkanlarda yaptığı hizmetleri Kruja manzaralı tepeden 

izleyerek dinliyor ardından Kruja merkeze varıyoruz. Şehrin girişindeki İskender heykelinin yanında 

aracımızdan iniyor yürüyerek turumuza devam ediyoruz. İskender Bey Osmanlı tarihinde bir asi olarak 

bilinirken bu sebepten Avrupa tarafından ayrı bir sempati duyulan Arnavutların milli kahramanlarından belki 

de en önemli olanıdır.  İlk olarak beton yığını arasına adeta gizlenmiş, Eski  Osmanlı çarşısı, Yol boyunca 

uzanan hediyelik eşya dükkânları arasından Arnavut kaldırımlı meşhur Murat Camii, Osmanlı’dan kalan tek 

cami olma özelliğini taşıyan Murat Camii günümüz Akçahisar Müslümanlarına hizmet vermektedir.  

• Eski kale 

• Eski hamam 

• Saat kulesi 

• Komünizm döneminden kalma müze 

gibi eserleri ziyaret ediyoruz. Ardından İşkodra şehrine hareket ediyoruz. İlk durağımız ortak tarihimize ışık 

tutan ve komünizm sonrası Arnavutluk’un ilk hizmete açtığı camii olarak bilinen Kurşunlu Camii başına 

gelmemiş doğa felaketi kalmamış olan bu camii adeta ‘’ Arnavut inadından’’ ayakta kalmayı başarabilmiştir. 

Ardından üç nehrin birleşimi ile oluşan muhteşem İşkodra gölü. Panoramik İşkodra turumuzun ardından 

başkent Tiran’a hareket ediyoruz. Yerel restoranımızda akşam yemeğini aldıktan sonra konaklama 

Tiran’daki otelimizdedir. 

2.GÜN: TİRAN - ELBASAN - TİRAN 

08:00 Kahvaltı. 09:00Otelden hareket. Kahvaltımızın ardından Tiran şehir turumuza başlıyoruz. 1614’te 

Süleyman Paşa tarafından imar edilen ve 1920’de Arnavutluk’un başkenti olan bu güzel şehri tanıtan, 

panoramik bir tur gerçekleştireceğiz. Turumuz esnasında; 

• Ethem Bey Camii 

• Tarihi Saat Kulesi 

• Ulusal Müze 

• Opera ve Bale Binası  

• Parlamento ve Başbakanlık Binaları 

• Cumhurbaşkanlığı Köşkü 

• Rahibe Teresa Heykeli  

• İskender Bey Meydanı  

Göreceğimiz yerlerden bazıları. Ardından Elbasan şehrine hareket ediyoruz. Elbasan şehrini panoramik 

olarak geziyoruz; 



 

 

• Eski Türk hamamı 

• Hünkâr camii 

• Saat kulesi  

• Elbasan kalesi içinde bulunan ve halen Osmanlı’dan günümüze kadar görünümünü koruyabilmiş 

sokaklar 

Göreceğimiz yerler arasında. Şehir turumuzun ardından akşam yemeğini yerel restoranımızda aldıktan sonra 

konaklama otelimizdedir. 

 

3.Gün: TİRAN – BERAT – TİRAN  

09:00 Kahvaltı. 10:00Otelden hareket. Otobüsümüzle bir Osmanlı şehri olan 2400 yıllık tarihe sahip 

UNESCO koruması altındaki Berat şehrine hareket ediyoruz.Berat kelimesi Arapçadan gelmektedir ve 

Belgrad gibi beyaz anlamına gelir.13. Yüzyıldan kalan kiliseleri ve 15. Yüzyıldan kalan camiileri ve Kala Kalesi 

gibi tarihi yapılara ev sahipliği yapmaktadır. Şehir turumuza kalenin görülmesi ile başlıyoruz. Kaleden şehre 

panoramik bakış. Arnavutluk'un Safranbolusu ve 1000 pencereli şehir olarak bilinen Berat şehrinde 

göreceğimiz yerler arasında ; 

• Süleyman Paşa Camii 

• Beyazıt Camii 

• Hünkar Camii 

• Ali Paşa konağı medrese ve kütüphanesi 

• Kale içinde minaresi yıkılmış camii 

• Taş köprü 

• ST. Mary manastırı ve kilisesi 
Şehir turumuzun ardından Tiran'a hareket. Yerel restoranımızda alınan akşam yemeğinden sonra konaklama 

otelimizdedir. 

4.Gün: TİRAN- İSTANBUL 

08:00 Kahvaltı. 09:00 Otelden hareket. Check out yapıp otelimizden ayrılıyoruz. Tiran şehir merkezinde 
alışveriş için serbest zamanın ardından havalimanına doğru hareket ediyoruz. Pasaport ve gümrük 
işlemlerinin ardından İstanbul'a hareket. Böylelikle gezimizin sonuna gelmiş oluyoruz.  

Bir başka Balkan Tour organizasyonunda tekrar görüşmek dileğiyle... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 

• Programda belirtilen gezi ve ziyaretler 

• Havalimanı karşılama ve gidiş & dönüş transferleri 

• 4* otellerde iki kişilik odalarda konaklama 

• Açık büfe sabah kahvaltıları 

• Akşam yemekleri ve 1er adet meşrubat 

• Tur boyunca kullanılacak lüx otobüs ve profesyonel şöförlük hizmeti 

• Kruja kale ve müze giriş ücretleri 

• Berat müze giriş ücretleri 

• Balkan Tour Profesyonel rehberlik hizmeti 

• Şehir vergileri 

• Yerel rehberlik hizmeti 

 

    FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

• Şahsi harcamalar 

• Otel ekstraları 

• Öğle yemekleri  

• Yurtdışı çıkış harcı 

• Programda belirtilmeyen tur ve transferler 

• Yemeklerde ve molalarda alınacak extra içecekler ve yemeklerde alınacak ikinci meşrubat. 

 

 


